
 

 

  

जळगावातील निशा पाटीलला राष्ट्र ीय बाल शौयय पुरस्कार 

स्वत:च्या जजवाची पवाय ि करता जळगाव जजल्ह्यातील निशािे आग लागलेल्ह्या घरात उडी मारली. पूवी देशमुख 

ही सहा मनहनयाांची चचमुरडीला ठेवलेल्ह्या पाळण्यापयंत आग पोचली होती. मग निशा क्षणाचाही नवलांब ि लावता 

पाळण्यातील पूवीला जजगरबाजपणािे सुखरूप बाहेर घेऊि आली 

 

ही गोष्ट् घडली १४ जािेवारी २०१५रोजी. त्या शौयायसाठी मांगळवारी चतला २०१६ चा राष्ट्र ीय बाल शौयय 

पुरस्कार जाहीर झाला. २३ जािेवारीला पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी याांच्या हस्ते चतचा सनमाि करण्यात येईल. 

त्याचबरोबर निशाला यांदाच्या प्रजासत्ताक नदिाच्या सांचलि सोहळ्यात सहभागी होण्याचा मािही नदला आहे.  
 

सध्या निशा ही भडगाव येथील आदशय कनया कनिष्ठ महानवद्यलयात बारावीत शशकत आहे. आठवीच्या वगायत 

हहदीच्या पुस्तकातील ‘साहसी बालक’ या धडयापासूि साहसी कृत्याची पे्ररणा नमळाल्ह्याचे चतिे साांनगतले. 

 

निशाबरोबरच असे शौयय दाखनवणारया पांचवीस बालकाांिा हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्यामध्ये चौघाांचा 

मरणोत्तर सनमाि होत आहे. पदक, प्रमाणपत्र आशण रोख रक्कम असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. पुरस्कारप्राप्त 

बालकाांिा भारतीय बालकल्ह्याण पररषदेच्यावतीिे शालेय शशक्षण पूणय होईपयंत आर्थथक सहाय्य केले जाते. 
 

 

 

'जलीकट्ट'साठी तानमळिाडूत तीव्र निदशयिे 

जलीकट्टमूवरील (बलैाांच्या शययती) बांदी उठनवण्याच्या मागणीसाठी तानमळिाडूमध्ये तीव्र आांदोलि सुरू आहे.  
 

जल्लीकट्ट हे तनमळ सांस्कृतीचे प्रतीक असूि, त्यावरील बांदी उठनवण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी हजारो िागररक 

रस्त्यावर उतरले. हजारो लोकाांिी मरीिा समुद्र नकिाऱ्यावर एकत्र येऊि जलीकटु्टच्या समथयिाथय निदशयिे 

केली.  
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तमुक्कममध्ये या मागणीसाठी तीि नवद्यार्थयांिी आत्मदहिाचा प्रयत्ि केला. तर काही नठकाणी बलैाांिा मोकाट 

सोडूि प्रतीकात्मक आांदोलि करण्यात आले.या आांदोलिात मानहती-तांत्रज्ञाि के्षत्रातील अशभयांते आशण 

कमयचाऱ्याांिीही सहभाग घेतला.  

 
जलीकटु्टनवरोधात सवोच्च नयायालयात याचचका दाखल करणाऱ्या 'पेटा' या सांस्थेनवरोधातही आांदोलकाांिी रोष 

व्यक्त केला. या सांघटिेवर बांदी घालण्याची मागणी आांदोलकाांिी केली. 

 

पोंगल सणाच्या दसुऱ्या नदवशी मदरुाई येथूि सुरू झालेल्ह्या या राज्यव्यापी आांदोलिाच्यावेळी पोललसाांिी २०० 

आांदोलकाांिा ताब्यात घेतल्ह्यािांतर आांदोलि आणखीिच भडकले. 

 

पोंगल उत्सवादरम्याि आांदोलकाांिी काळे झेंडे दाखवूि आपला निषेध व्यक्त केला. मदरुाई जजल्ह्यातील ग्रामीण 

भागामध्ये निषेध म्हणूि काही नठकाणी दकुािे बांद ठेवण्यात आली होती.  
 

जलीकटू्ट या खेळाला सुमार े२,००० वषांची परांपरा आहे. बलैाच्या शशगाला पसेै बाांधूि त्या बलैाला पळवले 

जाते. जी व्यक्ती पळणाऱ्या बलैाच्या शशगावरुि पसेै काढेल ती व्यक्ती नवजयी ठरवली जाते.  
 

या खेळामध्ये बलैाांवर अत्याचार होतो तसेच आतापयंत अिेक जण या खेळामध्ये जखमी झाले आहेत म्हणूि 

सवोच्च नयायालयािे या खेळावर बांदी घातली होती.  
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कनपल देव याांचा ‘हॉल ऑफ फेम’मध्ये समावेश 

भारतीय सांघाचे माजी कणयधार कनपल देव याांचा माजी निकेटपटू अजजत वाडेकर, सुिील गावस्कर आशण िरी 

कॉनटर ॅक्टर याांच्या उपस्स्थतीत बुधवारी निकेट क्लब ऑफ इांचडयाच्या 'हॉल ऑफ फेम'मध्ये समावेश करण्यात 

आला.  
 

भारतीय सांघासाठी १९८३ साली नवश्वचषक जजकूि देणाऱया कनपल देव याांिा भारताचा सवोत्कृष्ट् अष्ट्पलैू 

खेळाडू म्हणूि ओळखले जाते.  
 

भारताचे माजी निकेटपटू आशण लेजड्ांस क्लबचे अध्यक्ष माधव आपटे याांच्या हस्ते कनपल देव याांिा ‘हॉल ऑफ 

फेम’चे प्रशस्तीपत्रक देऊि सनमानित करण्यात आले.  
 

कसोटी निकेटमध्ये दहा हजार धावाांचा टप्पा गाठणार ेपनहले फलांदाज सुिील गावस्कर याांचाही प्रशस्तीपत्रक 

देऊि सनमाि करण्यात आला. गावस्कर याांचा याआधीच ११ जुलै २०१३ साली निकेट क्लब ऑफ इांचडयाच्या 

‘हॉल ऑफ फेम’मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. 
 

 

 

कें द्राच्या धतीवरच राज्याचा अथयसांकल्ह्प 

योजिेतर खचायवर अांकुश ठेवण्याबरोबरच भाांडवली खचायवर अचधक भर देण्याचा निणयय राज्य सरकारिे घेतला 

आहे. त्यािुसार राज्याच्या २०१७-१८ च्या अथयसांकल्ह्पात योजिा आशण योजिेतर निधी एकत्र करण्याचा 

निणयय बुधवारी मांनत्रमांडळाच्या बठैकीत घेण्यात आला. 

 

कें द्रीय अथयसांकल्ह्पात मोठय़ा प्रमाणात फेरबदल करण्याचा निणयय कें द्र सरकारिे यापूवीच घेतला आहे. त्यािुसार 

रले्ह्वे अथय सांकल्ह्प आता सवयसाधारण अथयसांकल्ह्पातच माांडण्यात येणार असूि, योजिा आशण योजिेतर खचयही 

एकत्र दाखनवण्यात येणार आहे.  
 



 

 

आजवर राज्याच्या अथयसांकल्ह्पात योजिा आशण योजिेतर खचायसाठी स्वतांत्र तरतुदी केल्ह्या जात होत्या. 

योजिेतर खचायतूि कमयचाऱ्याांचे वेति, भते्त, पेनशि, दिैांनदि खचय, दरुुस्ती आदी बाबींचा समावेश होतो. तर 

भाांडवली खचायत नवकास कामे, योजिा, प्रकल्ह्पाांवर होणाऱ्या खचायची तरतूद असते.  
 

योजिेतर खचायपेक्षा योजिाांवर खचय जास्त झाल्ह्यास राज्याच्या नवकासाला गती नमळते. मात्र, अथयसांकल्ह्पावरील 

योजिेतर खचायचा भार वाढला आहे. त्यामुळे योजिाांवर खचय वाढनवण्याच्या दृष्ट्ीिे तरतूद यांदाच्या अथयसांकल्ह्पात 

केली जाण्याची शक्यता आहे. 

 

राज्यात सध्या योजिेतर बाबींवर ७५ टके्क खचय होत असूि केवळ २५ टके्क निधी योजिाांवर खचय होत 

आहे. राज्याच्या २०१६-१७ च्या एकूण दोि लाख २० हजार कोटींच्या अथयसांकल्ह्पात ५६ हजार कोटींची 

तरतूद योजिेंतगयत म्हणजेच नवकासकामाांसाठी करण्यात आली होती. 
 

योजिेतर बाबींवरील खचायवर नवभागाांचे दलुय क्ष होत असूि या खचायत वाढ होत आहे. पररणामी राज्याच्या 

नवकासावर पररणाम होत असूि योजिेतर खचायवर अांकुश आणण्यासाठीच ही तरतूद अथयसांकल्ह्पातूि वगळण्यात 

येणार असल्ह्याचे नवत्त नवभागातील सूत्राांिी साांनगतले. 
 

 

 

ज्येष्ठ सानहस्त्यक, कवी पुरुषोत्तम पाटील याांचे निधि 

प्रजसद्ध सानहस्त्यक, ज्येष्ठ कवी आशण महाराष्ट्र सानहत्य सांस्कृती मांडळाचे माजी सदस्य प्रा. पुरुषोत्तम श्रीपत 

पाटील उपाख्य ‘पुपाजी’ याांचे सोमवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास धुळे येथील राहत्या घरी  हृदयनवकारािे 

निधि झाले. ते ८९ वषांचे होते. सानहत्यप्रेमींमध्ये ‘पुपाजी’ म्हणूि ते प्रजसद्ध होते. 

 

पाटील याांचा जनम ३ माचय १९२८ रोजी जळगाव जजल्ह्यातील बहादरपूर (ता.पारोळा) येथे झाला. त्याांचे मूळ 

गाव ढेकू (अमळिेर, जजल्ह्हा जळगाव) हे आहे.  

 



 

 

सातवीपयंत बहादरपूरला शशक्षण घेतल्ह्यावर अमळिेरच्या प्रताप हायस्कूलमधूि १९४६ मध्ये मॅनटरकपयंतचे 

शशक्षण घेतले. पुढे ते पुण्याला गेले. फग््रयसुि महानवद्यालयात प्रवेश घेतल्ह्यावर त्याांच्या कनवता 

‘सत्यकथा’मधूि प्रकाशशत होऊ लागल्ह्या.  

 

१९४७ पासूि काव्यलेखि करणाऱ्या पाटील याांचा पनहला काव्यसांग्रह ‘तळ्यातल्ह्या सावल्ह्या’ १९७८ मध्ये 

प्रकाशशत झाला. त्यास राज्य शासिाचा पुरस्कार नमळाला. कनवतेसाठी वानहलेले ‘कनवतारती’ हे दै्वमाजसक 

त्याांिी १९८५ मध्ये सुरू केले. ते आजतागायत सुरू आहे.  

 

अिेक वतयमािपत्राांमधूि त्याांिी सानहस्त्यक व सामाजजक नवषयाांवर लेखि केले. ‘तुकारामाची काठी’ आशण 

निवडक मराठी कनवताांचे ममय उलगडूि दाखनवणार े‘अमृताच्या ओळी’ ही त्याांची दोि पुस्तके अशा सदर 

लेखिाांचा सांग्रह आहेत.  

 

अलखल भारतीय मराठी सानहत्य महामांडळ आशण महाराष्ट्र राज्य सानहत्य व सांस्कृती मांडळ याांचे ते सदस्य होते. 

१९८५ मध्ये प्रजासत्ताकनदिी झालेल्ह्या अलखल भारतीय बहुभानषक कनवसांमेलिात त्याांिी महाराष्ट्र ाचे 

प्रचतनिचधत्व केले. महाराष्ट्र सानहत्य सांस्कृती मांडळाचे ते सदस्य होते.  
 

 

 

मांगळावरील वातावरणात सूक्ष्म जीव नटकू शकतात 

मांगळावरील नवरळ हवेत सूक्ष्म जीव जजवांत राहू शकतात, असे वैज्ञानिकाांिी म्हटले आहे. पृर्थवीवरील नमथेि 

निर्ममती करणार ेजजवाणू मांगळावर नटकाव धरू शकतील असा त्याांचा अांदाज आहे. भारतीय वांशाच्या एका 

वैज्ञानिकाचा या सांशोधिात समावेश आहे.  
 

मांगळाचा पृष्ठभाग सध्या कोरडा व थांड आहे, पण तेथे िद्या, सरोवर व सागर अब्जावधी वषांपूवी होते याचे पुरावे 

आहेत. पृर्थवीवर जेथे द्रव आहे तेथे सूक्ष्म जीव आहेत. मांगळावरील ओलसरपणा होता त्यामुळे तेथे अजूिही 

सूक्ष्म जीव असावेत.  



 

 

 

अमेररकेतील अरकानसास नवद्यापीठाच्या ररबेका नमकॉल याांिी साांनगतले की, पृर्थवीवर जसे सूक्ष्म जीव आहेत 

तसे चतथेही असू शकतात. अगदी आपल्ह्यासारखेच सूक्ष्म जीव चतथे असतील असे िाही, तर त्यात फरक असू 

शकतो.  
 

आधीच्या सांशोधिािुसार मांगळाच्या वातावरणात नमथेिचा काबयिी रणूे सापडला होता. नमथेि निर्ममतीचे 

अजनैवक मागयही आहेत, त्यात ज्वालामुखीची निया हा एक आहे. पृर्थवीवर या वायचूी निर्ममती गाईगुराांच्या 

शेणातूि होत असते. मांगळाच्या वातावरणातही नमथेि आहे.  
 

पृर्थवीवर जनैवक पद्धतीिे नमथेिची निर्ममती होते. पृर्थवीवर नमथॅिोजेनस िावाचे सूक्ष्म जीव आहेत, त्याांचा यात 

मोठा वाटा आहे. त्या सूक्ष्म जजवाांिा अ ॅिेरोब्स म्हणतात. त्याांिा ऑस्क्सजि लागत िाही. ते ऊजेसाठी 

हायडर ोजि वापरतात व काबयिी रणूे निर्ममतीत ते काबयि डायॉक्साईडमधील काबयि अणू वापरतात.  
 

नमथॅिोजेनसिा ऑस्क्सजि लागत िाही व प्रकाशसांश्लेषणही लागत िाही. याचा अथय ते मांगळाच्या पृष्ठभागाखाली 

जजवांत राहू शकतात. त्यामुळे ते मांगळावर असण्याची शक्यता िाकारता येत िाही.  
 

पदवीधर नवद्यार्थथिी िनवता जसनहा याांिी नमथॅिोजेनसच्या चार प्रजातींवर प्रयोग केले असूि त्यात 

नमथॅिोथमोबॅक्टर वुल्ह्फेई, नमथॅिोसारजसिा बारकेरी, नमथॅिो बॅक्टेररयम फॉर्ममजससीयम व नमथॅिोकॉकस 

मारीपॉलुचडस या जजवाणूांचा समावेश आहे. हे सांशोधि ‘जियल ओररजजनस ऑफ लाईफ अँड इव्होल्ह्यूशि ऑफ 

बायोस्स्पअसय’मध्ये प्रकाशशत झाले आहे. 
 

 

 

सवयसमावेशक नवकासात भारत ६० वा  
सवयसमावेशक नवकासाच्या अिुषांगािे तयार करण्यात आलेल्ह्या जगातील ७९नवकसिशील राष्ट्र ाांच्या यादीत 

भारताला ६० वे स्थाि नमळाले आहे. 
 



 

 

जागचतक आर्थथक मांचाद्वार े(डब्ल्ह्यूईएफ) सोमवारी ‘समावेशक वाढ आशण नवकास अहवाल २०१७’ प्रकाशशत 

करण्यात आला. या अहवालािुसार , समावेशक नवकास निदेशांकात भारताला शेजारच्या पानकस्ताि आशण चीि 

याांच्यापेक्षाही खालचे म्हणजे ६० वे स्थाि नमळाले आहे.  
 

या अहवालात म्हटल्ह्याप्रमाणे बहुताांश नवकजसत राष्ट्र ाांमध्ये आर्थथक नवकासाच्या सांधी आशण नवषमता कमी 

करण्याच्या सांधींिा मुकावे लागत आहे. यासाठी धोरणकत्यांकडूि तयार करण्यात येणार ेनवकासाचे प्रारूप आशण 

नवकास मोजण्याच्या निकषाांमधील त्रुटी कारणीभूत आहेत. 

 

१२ निदेशक घटकाांच्या आधार ेहा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये देशाच्या सकल राष्ट्र ीय 

उत्त्पिाशशवाय (जीडीपी) वाढ आशण नवकास, समावेशकता आशण शाश्वतपणा या अनय तीि निकषाांचाही नवचार 

करण्यात आला होता.  
 

या सवय निकषाांच्याआधार ेतयार करण्यात आलेल्ह्या ७९ देशाांच्या यादीत ललथुआनिया या देशािे पनहला िमाांक 

पटकावला असूि अझेरबजैाि व हांगेरी या दोि राष्ट्र ाांिी अिुिमे दसुर ेआशण चतसर ेस्थाि नमळवले आहे.  
 

मात्र, या यादीत भारत जवळपास तळाला म्हणजे ६० व्या स्थािावर फेकला गेला आहे. नवशेष गोष्ट् म्हणजे 

भारताची शेजारी राष्ट्र े भारतापेक्षा वरच्या स्थािावर आहेत. यामध्ये चीि १५ व्या, िेपाळ २७ व्या , बाांगलादेश 

३६ व्या आशण पानकस्ताि ५२ व्या स्थािावर आहे.  
 

याशशवाय, निक्स राष्ट्र ाांपैकी एक असणार ेरशशया आशण िाझील अिुिमे १३व्या आशण ३०व्या स्थािावर 

आहेत.  
 

प्रचांड मिुष्यबळ आशण प्रचत माणसी जीडीपीच्याबाबतीत जगातील पनहल्ह्या दहा देशाांमध्ये असूिही भारताला 

यादीत ६० वे स्थाि नमळाले आहे, ही बाब निचितच लक्ष वेधूि घेणारी आहे.  
 



 

 

दरम्याि, नवकजसत राष्ट्र ाांसाठी अशाचप्रकार ेतयार करण्यात आलेल्ह्या अहवालात िॉवेिे पनहला िमाांक 

नमळवला आहे. तर लक्झेम्बगय , स्स्वत्झलंड, आईसलँड आशण डेनमाकय  या राष्ट्र ाांिी अिुिमे पनहल्ह्या पाचाांमध्ये 

स्थाि पटकावले आहे. 
 

 

 

फाल्ह्कि ९ अनिबाणाचा मोठा भाग उपग्रह सोडूि पृर्थवीवर परत 

स्पेस एक्स कां पिीिे त्याांचा फाल्ह्कि ९ अनिबाण उडवला. िांतर त्याचा पनहल्ह्या टप्प्याचा भाग पृर्थवीवर परतला, 

त्याचा फेरवापर करता येतो. त्यामुळे अनिबाणाच्या मदतीिे उपग्रह सोडण्याचा खचय कमी होत असतो.  
 

सप्टेंबरमध्ये या कां पिीच्या अनिबाणाचा स्फोट झाला होता त्यािांतरचे हे पनहलेच यशस्वी उड्डाण आहे.  
 

पाांढऱ्या रांगाचा लाांबलचक अनिबाण स्थानिक प्रमाणवेळेिुसार सकाळी ९.५४ वाजता अवकाशात झेपावला व 

त्यािे इररचडयम या मोबाईल व डाटा कम्यनुिकेशि कां पिीचे दहा उपग्रह एकाचवेळी अवकाशात सोडले.  
 

फाल्ह्कि ९ अनिबाण अवकाशात झेपावल्ह्यािांतर त्याचे दोि भाग वेगळे झाले. उपग्रह अवकाशातील कके्षत 

प्रस्थानपत केल्ह्यािांतर त्याचा लाांबलचक भाग पृर्थवीवर परत आला.  
 

स्पेस एक्स कां पिीिे आतापयंत उपग्रह सोडूि झाल्ह्यािांतर अनिबाण जमीि व पाण्यात यशस्वीपणे उतरवले 

आहेत. त्याांचा फेरवापर करता येत असल्ह्यािे खचय वाचतो.  
 

येत्या काही मनहनयाांत स्पेसएक्स कां पिी इररचडयमचे ८१ उपग्रह अवकाशात पृर्थवी निकटच्या कके्षत सोडणार 

आहे.  
 

सप्टेंबरमध्ये स्पेसएक्सच्या अनिबाणाचा स्फोट होऊि २० कोटी डॉलसयचा उपग्रह िष्ट् झाला होता. हा उपग्रह 

फेसबुकची सेवा आनिकेत इांटरिेट माफय त पुरवण्यासाठी सोडला जात होता. डर ॅगि कागो शशप अवकाश 

स्थािकात मालसामाि घेऊि जात असतािा जूि २०१५ मध्येही एक स्फोट झाला होता. 


